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Slovo starosty
Vážení čtenáři a občané Zdíkovska,
očkovaní i ti neočkovaní! Pravicoví či
levicoví! Vlastenci či globalisté! Snad mi
laskavý čtenář promine, když se hned
v úvodu dopustím drobného sarkasmu!
Doba, kterou nyní prožíváme, není lehká.
Společnost se polarizuje. Vznikají různé
skupiny, které oddaně obhajují svůj názor
a jsou zaslepeni k tomu, aby alespoň
vyslechli názor druhých. Sociální sítě
a internet tyto rozdíly ještě více přiživují,
neboť dávají možnost částečné anonymity
a moc vyjádřit se ke všemu a každému.
To vše nahrává různým extrémistům
a hlasatelům, že vše vyřeší za nás. Pozor!
Z historie víme, kam svět tito „hlasatelé
nové doby“ dostali.
Kovidová nákaza se nám v listopadu
ve Zdíkově rozjela. Značný dopad to mělo
na chod školy a školky. V určitou dobu
chybělo ve škole až 9 pedagogů a tři třídy
musely do povinné karantény. Ostatní
třídy se učily částečně distančně. Vedení
školy mělo velké starosti udržet školu
otevřenou. Ale podařilo se a za to jim
patří velké díky. Nákaza se v dětských
kolektivech bude šířit, protože tomu nelze
zabránit. Naštěstí průběh onemocnění
u dětí je buď bezpříznakový, nebo lehký.
Nechceme zavírat školy, rušit hromadné
akce a zavřít se doma. Musíme přijmout
novou nemoc, ochránit rizikové skupiny!
Náhled na kovidovou nákazu se mění.
Mnozí lékaři, politici i lídři přicházejí
s tím, že není možné kovidovou nákazu
zastavit, ale naučit se s ní žít. Možná jsme
svědky evoluční změny. Jaro a podzim
nebudou provázet chřipky, ale kovid.
Očkování a testování není cíl, ale je to
způsob, jak můžeme pomoci udržet
zdravotnický systém otevřený pro ostatní.
Je to o osobní zodpovědnosti. Ukázalo se,
že očkovaný není chráněn proti nemoci,
ale má 50 až 90% šanci, že průběh nemoci
COVID-19 bude lehký. Pokud není obézní
či jinak vážně nemocný, neskončí v nemocnici. Na druhé straně se ukázalo, že

Z obsahu
očkování není všemocné a před nemocí
nás neochrání. Je na každém z nás jaká
rizika přijmeme, ale uvědomme si, že
COVID-19 není tetanus. Je to respirační
nemoc, která se velmi dobře šíří a uchráněn není nikdo.
Osobní zodpovědnost je věc, kterou
mnoho lidí chápe jako své právo rozhodovat o sobě a svých záležitostech. Nicméně
osobní zodpovědnost znamená nejen odpovědnost za sebe, ale za své činnosti
a věci. Moderní člověk musí odpovědnost
automaticky přijímat. Dnes se každý ohání
svými právy, Ústavou, Listinou základních práv a svobod. Jenže, jak bylo mnohokrát řečeno: „Moje práva končí tam,
kde začínají práva druhého!“. Proč to
zmiňuji. Každý den se při zajišťování
chodu obce setkáváme se sobectvím, hloupostí a lhostejností. Jedná se o čoudící
komíny, otravující ostatní (nemůžete si
otevřít okno ani pověsit prádlo ven),
odkládání odpadu mimo místa k tomu
určená, nedodržování rychlosti v obci
nebo odkládání věcí na obecní pozemky.
Nemůžeme stát každému za zády s policajtem!
Nicméně neměli bychom být lhostejní
a stát si za svými právy. Obecní úřad je
všem lidem otevřen a připraven přijmout
vaše připomínky, podněty a žádosti. Musíte však počítat také s tím, že nelze splnit
všechno. Ovšem, musím upozornit, že
doba, kdy starosta řešil veškeré dění
v obci je pryč. Na občansko-právní spory
jsou jiné instituce.
Příprava rozpočtu na rok 2022 je
v plném proudu. V příštím roce nás čeká
výstavba víceúčelového sportovního hřiště
pro ZŠ Zdíkov, na kterou máme přislíbenou dotaci ve výši 1,7 mil Kč. Spoluúčast
je v částce 1 mil. Kč. Zařízení nebude
určeno pouze škole, jak název uvádí, ale
budou ho moci využívat i ostatní lidé
v obci. Zahrát si tenis, volejbal, basket nebo
malou kopanou bude nyní ve Zdíkově
dostupnější.
Pokračování na další straně

strana 3
Obnovená kaplička
sv. Barbory
strana 4
Lizovská pouť
strana 8
Obnova obecních lesů
strana 9
Vítání nových občánků
strana 10–11
Projekt Živá historie
strana 12–13
Z činnosti koužku
mladých rybářů
strana 14
Slovo faráře: Poselství
Vánoc
strana 16–19
Zprávy z MŠ a ZŠ
strana 20
Kulturní kalendář
strana 21
Zájezd seniorů
do Třeboně
strana 21
Volejbalový turnaj
Fernet cup 2021
strana 22
Závod historických
soutěžních motrocyklů
strana 23–25
Ze sportu

zima_2021_Sestava 1 20.11.2021 17:52 Stránka 2

ZDÍKOVSKO | Zprávy z radnice

zima 201 | strana 2

Slovo starosty – pokračování za str. 1
Podařilo se nám dotáhnout dotaci na
opravu lesní cesty a místní komunikace do
Lesních Chalup. Dotace na 2,3 mil. Kč
byla podepsána minulý měsíc. Na spoluúčast ve výši 700 tis. Kč přispěje i obec
Stachy částkou 200 000 Kč, neboť cesta
vede do jejího katastru. Realizace proběhne na jaře roku 2022.
V letošním roce proběhla rekonstrukce
vodovodu v centrálním Zdíkovci. Oprava
komunikace proběhne v příštím roce, jak
bylo slíbeno. Velkou investicí bylo napo-

jení 16 BJ a kina na centrální kotelnu.
Tuto investici vnímáme jako ekologickou,
neboť nám nebude v centru kouřit
16 komínů. V rámci napojení kina jsme
rozhodli o prodloužení teplovodu do
Domu služeb.
Uvažujeme o podání dotace na opravu
rozvodů vody a tepla v budově základní
školy, které jsou původní. V letošním roce
jsme řešili dvě rozsáhlé poruchy a vyhodnotili, že výměna bude nutná.
Milí občané vidím, že u nás v obci

inzerce

TRAFIKA U JEDNOTY
nabízí mnoho novinek

Zásilkovna – P\ÍJEM I VÝDEJ ZÁSILEK
Další novinkou je výdejní místo e-shopu

www.sperkyskalimar.cz

Objednávky lze provést, jak pƎímo na e-shopu s výdejem Zdíkov,
nebo pƎímo zde, na provozovnĢ. Zde si mƽžete objednaný šperk
prohlédnout, vyzkoušet a poté se rozhodnout, jestli nakoupíte.
ásteēnou nabídku inzerovaných šperkƽ z chirurgické oceli máme
na místĢ skladem.
Dále novĢ nabízíme:
RuēnĢ malované foukané ozdoby od ēeských výrobcƽ.
Moderní i retro, koule figurky, ptáēci, labutĢ.

VĢrnostní zákaznické karty
- za nastƎádané body zvýhodnĢné nákupy
TĢšíme se na Vaši návštĢvu.

je stále mnoho lidí, kteří rádi pomohou
a přiloží ruku k dílu, když je potřeba.
Občanská společnost je založena na spolupráci a součinnosti lidí. Tyto aktivity budu
podporovat a věřím, že budou pokračovat.
Přeji nám všem, abychom se v novém
roce potkávali, veselili a ten náš Zdíkov
pouze vylepšovali.
Klidné prožití adventního období,
krásné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí
v roce 2022.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce
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Nově obnovená kaplička sv. Barbory
Dne 28. 9. 2021 byla požehnána nově obnovená kaplička, zasvěcená sv. Barboře, patronce horníků, rizikových povolání.
Sv. Barbora je také ochránkyní proti smrti bleskem, před rizikem náhlé i násilné smrti a také patronkou mladých dívek a kuchařek.
Na opravě kapličky se podílelo prací i materiálem hodně řemeslníků Zdíkovska. Poděkování patří pánům Caisovi, Hadovi,
Tušlovi, Hadravovi Jiřímu st. Za zednické práce p. Vojtovi Bláhovci ml. Děkujme také za obrázek sv. Barbory, který namalovala
p. Alena Podzimková. Na výzdobě a okolních úpravách se podílela Alenka Bernardová, krásnou lavičku zhotovil Vojtík Bláhovec
a malířské práce p. Jiří Albrecht.
Sluníčko ještě hřálo, a tak se k tomuto požehnání sešlo poměrně dost lidí. Úvodní slovo pronesl starosta obce Zdíkov
Mgr. Roman Šebánek. Po úvodních slovech byla obnovená kaplička požehnána otcem Vavřincem Skýpalou. Pěvecký sbor, pod
vedením p. Marie Mrázkové zazpíval několik krásných mariánských písní. I malé pohoštění se našlo, koláčky chutnaly skvěle.
Milli Hojdekrová

Kapličce Barboře
V malebném kraji Šumavy,
pod zeleným lesem, u cesty,
kaplička sv. Barbora v novém
šatě stojí. Je pyšná jak člověk
sám, co do ní nový život vložil.
Usedneš-li na lavičku, do
ticha se zaposloucháš, ruce
k modlitbě sepneš s láskou
pohlédneš na ni, pocítíš
v srdci svém pocit blahý.
Za vše děkuješ Bohu,
co námdal a každému koutu
Šumavy požehnal.

V pohnutí šeptáš modlitbu,
čerpáš novou sílu, vzpomínáš
co asi kaplička sv. Barbora
skrývá, čí ruka stavěla ji ?
Kolik jen lásky, Boží ochrany
s místem je spjato. Vstáváš, jiný
sám sobě se zdáš, jiný než
přišel jsi k ní.
K domovu s Boží láskou
v srdci kráčíš, písničku veselou
si pískáš, radosti jsi pln.
Kapličko, nová, co ti přát ?
Bůh ať tě chrání a nám
ať požehná.

Koncert v kostele
28. 9. 2021 u příležitosti státního svátku české státnosti a svátku
sv. Václava obec uspořádala v kostele sv. Ludmily ve Zdíkově koncert
Jindřicha a Ley Mackových.
Pan Jindřich Macek je skvělý a uznávaný hráč na loutnu. Na
koncertu vystoupil se svou dcerou Leou, která ho doprovodila
na housle. Repertoár hudebníků byl rozsáhlý, zahrnoval skladby
od gotiky až po současnost.
Obec Zdíkov se stala členem spolku sv. Ludmily a při této příležitosti byla v kostele vystavena putovní ikona sv. Ludmily, babičky
sv. Václava.

Oznámení

Vážení senioři,
z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace a v souvislosti se vzrůstajícím počtem nakažených COVID-19 jsme
nuceni i v letošním roce zrušit akci Vánoční posezení pro seniory. Věřte, že situace nás velice mrzí, ale nechceme vás v žádném
případě vystavit tak velkému riziku, které by mohlo hrozit při setkání většího počtu lidí ve vnitřních prostorách. Jako malou
kompenzaci bychom pro vás chtěli připravit v létě jinou akci na Ostrově.
Moc vám přejeme pevné zdraví a pohodový adventní čas, prožitý s vašimi nejbližšími.

Děkujeme za pochopení!
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Lizovská pouť
V neděli 12. 9. 2021 proběhla tradiční
Lizovská pouť. Ta byla zahájena v 10.30
mší svatou, kterou sloužil páter Jaromír
Stehlík. Poté bylo pro všechny zúčastněné
připraveno občerstvení, které zajistili
organizátoři (kluci a holky ze Zábroda
a jejich rodiny a kamarádi). Podávala se
pečená roláda, bramborový salát, domácí
klobásky a samozřejmě nechyběl ani
velký výběr zákusků a koláčků. O příjemnou atmosféru se postarali naši harmonikáři, pan Gajer z Vimperka, Pája Chodora
ml., a Míra Jaček, které svým zpěvem
doprovodila Marcela Babíčková.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
lidem, kteří pouť navštívili a prožili tak
s námi opravdu moc krásný den. Vážíme
si toho, že právě na Lizu se s vámi můžeme sejít v tak hojném počtu. Děkujeme
našim muzikantům, že se vždy postarají
o výbornou náladu, a samozřejmě děkujeme klukům z obce Zdíkov (Roman Vítovec, Milan Potužník, Jaromír Šebánek)
za jejich pomoc s přípravou i realizací celé
akce. Byli nám k „ruce“ od sobotní přípravy až po pondělní finální úklid. Velké
poděkování patří Obci Zdíkov, SDH Zdíkov a našim kamarádům, kteří nám pomohli jak s přípravou, tak se samotnou

realizací pouti (ať se již jedná o bezplatné
zapůjčení stanů, setů, pomoc při přípravě
jídel, pečení zákusků). Za krásně udržované okolí kapličky i výzdobu interiéru
patří znovu velký dík Jiřince a Milanu
Sovovým a všem našim kamarádům ze
Zdíkovce, Kočičova, Zdíkova, Zábroda
a Písku, kteří se scházejí pravidelně
2x ročně na „brigádě“ a uklidí celé
prostranství kolem kapličky.
Celý výtěžek z loňské Lizovské pouti
věnovali organizátoři obci Zdíkov na
spoluúčast zhotovení mříže do kapličky
(11.000,- Kč). Celkové náklady na její
zhotovení činily 101 tis. Kč. Mříž byla
vyrobena na zakázku panem Petrem Chroňákem ze Zález. Na tuto akci také přispěli
další jednotliví lidé formou finančního
daru obci Zdíkov – milí dárci, děkujeme
vám ze srdce za poskytnuté sponzorské
dary. Obec Zdíkov tak mohla, díky vaší
pomoci, opět zvelebit tak nádherné místo,
jakým kaplička U Lizu je.
Za rok se na vás znovu těší organizátoři letošní pouti: Pavel Medek, Aleš
Marek, Jindřich Vítovec, Ondřej Kovář,
Roman Bartůšek, Pavel Chodora, Jiří
Randák, Václav Runda, Vojtěch Plesník,
Jana Randáková, Iva Loziášová.

Jak dostávat informace od obecního úřadu o uzavírkách,
opravách a akcích?
Již více jak dva roky poskytuje Obec Zdíkov informace občanům prostřednictvím aplikace HLASENIROZHLASU. Poprvé jsme
o možnosti zaregistrovat se a dostávat novinky do mobilu formou aplikace, emailu nebo SMS informovali v zimním čísle roku 2019.
Přesto se stále dozvídám, že lidé nejsou zaregistrováni a volají na obecní úřad. K 15. 11. 2021 bylo do aplikace zaregistrováno
264 uživatelů. Bohužel klasický rozhlas je často porouchaný, lidé nezachytí hlášení, protože jsou třeba mimo bydliště, navíc rozhlas
nepokryje všechna místa na Zdíkovsku. Určitě se chystáme na jeho modernizaci, ale vyžádá si to čas a vyšší náklady.
Pokud chcete dostávat informace od obecního úřadu, je nutné se zaregistrovat. Možností je několik:
Pokud nemáte možnost odběru hlášení pomocí tzv. chytrého telefonu (mobilní aplikace, emailu) a chcete odebírat
hlášení prostřednictvím SMS zpráv, přihlaste se prosím osobně na obecním úřadě (u starosty), kde zanecháte své jméno,
příjmení, telefonní číslo a bydliště a my vás zaregistrujeme. VHODNÉ ZEJMÉNA PRO STARŠÍ OBČANY.
Nově lze nainstalovat mobilní aplikaci Hlasenirozhlasu.cz, kterou najdete na Google Play nebo App Store-důležité je
v aplikaci přesně označit vaše bydliště. Podrobné informace a postupy k přihlášení najdete v letáku na další straně.
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Zamyšlení nad životem
Mnozí z nás dobře vědí, že stonavou
duši a velkou bolest srdce, může vyléčit
láska a víra v bližního svého. Myslím tím,
nejen lásku k Pánu Bohu, ale i lásku
člověka k člověku. V každodenním shonu
za čímkoliv lidé nedokáží rozeznat, co jim
přináší skutečnou radost a štěstí. Málokdo
ze starých lidí si ještě dovede představit
sám sebe, když byl ještě zdráv, plný síly,
energie, patřil mu svět. Jsou tu však vzpomínky, které se vracejí, vyvolávají na tváři
milý úsměv, jen takový náznak. Pak se
někdy opět objeví smutek a v dnešní době
i strach o život před nemocí. Rukama
zakryjeme obličej, je nám moc smutno.
Znám docela jednoduchý, blízký obraz
krásné radosti, mladého páru, který je
obklopen svými ratolestmi, které se
dokáží smát od srdce, radovat se z maličkosti. I k nám do našich farností chodí
mladá rodina na bohoslužby a je obklopena dětmi. Mlčky je pozoruji. Jeví se mi
jako šťastní lidé, kterým nic nechybí.
Modlitba a hlavně víra jim pomáhá přežít
těžkosti, nástrahy života, ve víře získávají
vnitřní sílu, poznávají smysl života, milují
Boha i své krásné děti. Jsou vždy pospolu,
i když zrovna možná není jejich život
jednoduchý.
Nejhorší však je, když nám chybí
zdraví. S újmou na zdraví se těžce žije. Je
to taková překážka, která se někdy bez
nesnází nedokáže překonat. Jsou dny, kdy
nás provází bolest, úzkost, strach z toho,
co bude dál. Věřící hledají sílu ve víře
v Boha a ti ostatní doufají, mají naději,
která umírá poslední. Stane se, že se usmíváme a přitom skrýváme ve svém nitru
něco, co nám život znepříjemňuje.
Jak žít, abychom byli obklopeni
pocitem radosti, štěstí a úsměvu? Návod
neexistuje. Každý jsme strůjcem svého
štěstí a radosti. Úsměv nestojí nic, ale
vynáší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho
přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho
daruje. Trvá sice chviličku, ale vzpomínka
na něčí upřímný úsměv bývá stálá.
S prázdnýma rukama prý se lépe
i umírá. Nevím, ale možná kousek pravdy
na tom bude. Nepotřebná věc se snadno
odloží a už si na ni ani nevzpomeneme.
Nejhorší však je, když se jako nepotřebný
odloží starý, nemocný člověk. I ten byl
také kdysi mlád, plný života, rozdával
lásku svým dětem, pracoval pro svoji
rodinu i pro společnost. Později předával

svoji lásku vnoučatům někdy i pravnoučatům. Nedělal rozdílu, všechny měl moc
rád. Starý člověk neočekává od svých
blízkých žádné dary, ale jenom trochu té
lásky, pohlazení po tváři plné vrásek,
objetí. Jen málo lidí má to štěstí, mít
rodinu, která o něm ví. Setkávám se při
posledních loučeních s různými lidmi.
Vidím, jak si někteří svých blízkých vážili,
že nic nepředstírají, že jejich slzy jsou
opravdové. Loučí se stařeček nebo stařenka se svou celoživotní láskou, družkou,
druhem. Obřad skončil, pozůstalí odejdou
a starý pán sedí dál v lavici před zesnulou,
tiše pláče. Nemám to srdce odejít a nechat
jej samotného s jeho velkou bolestí. Obyčejně jej pohladím, vezmu jeho ruce do
svých dlaní a on je tiskne. Malý okamžik,
ale pro něj to znamená radost z toho, že
není v této chvíli loučení sám. Doprovázím na poslední cestě rodáky ze Zdíkova
a okolí. Pročítám ve zkratce, jaký byl
jejich život. Staří lidé neznali dříve nic
víc, než tvrdou práci rukama na svých
malých políčkách. Byli skromní, nenároční, brali život tak, jak jim byl dán do
vínku. Nestěžovali si, šli svoji vyšlapanou
pěšinkou až do dnů svých posledních.
Svoji mozolnatou rukou však dokázali
i něžně pohladit i pod drsnou skořápkou
člověka bilo dobré srdce.
Všichni přece toužíme v hloubi své
duše prožívat radost, mít úsměv na tváři,
který zdobí a nikoli oči uplakané. Radost
je přirozený stav života, je základní
vlastností Božího světa.
Také tento životní příběh ženy,
rodačky z obce Zdíkov byl naplněn
štěstím, radostí i pláčem. Ráda jsem za
ní chodila, byla to má teta, tatínkova
sestra, a ona vyprávěla mnoho příběhů ze
života. Již není mezi námi, ale já stále
vzpomínám. Letos by oslavila 94 let. Ve
svém životě prožila mnoho radosti, ale
i zármutku. Byla optimistka. Trpělivě
snášela svoji bolest, o radost se dokázala
podělit. Byla veselá, milovala písničky
o Šumavě, o svém rodném kraji. Vesnička
Zdíkov pro ni byla tím nejkrásnějším
místem, ve kterém prožívala svoje mládí,
zrání i stáří. Na své mládí také ráda
vzpomínala. Narodila se v roce 1927 na
Šumavě v obci Zdíkov, v malé chaloupce,
v části Zdíkova zvané Kružec.
Pocházela ze sedmi dětí. Pěti sester
a dvou bratrů. Již nežije nikdo z nich.

Tatínek František odjížděl za prací do
světa. Byl dobrým řemeslníkem, zedníkem,
znal jemné štukaterské práce. Také jezdíval pracovat k cirkusu jako mnozí lidé
ze Šumavy. Vracel se domů až v zimě. Na
celou domácnost zůstala maminka Kateřina sama. Uživit tolik dětí, nebylo jednoduché. Byly jako schůdky, narodily se
vždy po dvou letech. Měli malé hospodářství a krávu pro obživu. Jejich políčko
bylo na „Johankách“, kam v nůši moje
babička Kateřina nosila hnůj, aby úroda
byla hojná a dokázala je uživit.
Jako 15-ti leté děvče ji rodiče spolu se
sestrou poslali sloužit. Sloužila u sedláka
v Radomyšli. Tam vykonávala různé práce,
byla selce k ruce. Napracovala se dost,
ale přesto na dobu svého mládí ráda
vzpomínala. Vyprávěla vše, jakoby se to
stalo včera. Měla skvělou paměť. Tehdy,
i když jako mladičká, si byla vědoma, že
musí pracovat, pomáhat rodičům, byla
ráda, že měla jídlo, postel a střechu nad
hlavou.
V komůrce, kde spala, bylo jen to
nejdůležitější. Ani kamna zde nebyla. Až
později je tam sedlák dal, když byla krutá
zima. Znavená, padla na lůžko, přikryla se
velkou duchnou a než bychom napočítali
pět, usnula.
Z Radomyšle domů do Zdíkova chodívala pěšky. Těšila se na setkání s rodinou.
S radostí ji rodina a mladší sourozenci
přivítali. Chaloupka o dvou místnostech
byla plná radosti a dětského smíchu. Jedni
se smáli, druzí, třeba kluci, se hašteřili, ti
nejmenší brečeli. Někdy bylo všeho toho
rámusu až nad hlavu. Čas běžel, přišla
doba kolektivizace, sedláci museli vstoupit do JZD. A tím také její služba skončila.
Bylo jí 17 let.
V roce 1945 po válce si ji k sobě vzala
do Prahy nejstarší sestra. Té pomáhala
v domácnosti. Později se celá rodina
odstěhovala do Sokolova. Tam teta pracovala jako pomocná síla ve firmě svého
švagra. V roce 1948 nastoupila pracovat
do továrny OHARA. „Tam jsem si užila
radosti,“ říkávala. „Byly jsme děvčata
přibližně stejného věku. Chodily jsme
tancovat, bavit se.“ Dospěla a přišla do
jejího života první velká láska. Ta nebyla
šťastná. Narodil se jí syn a později ještě
dvě dcery. Nikdy si však nestěžovala,
trpělivě snášela i nepřízeň osudu. Dcery
si založily rodiny. Dočkala se od nich
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prvních vnoučat i pravnoučat, které
s radostí přivítala na svět. Byla milující
maminkou, babičkou. Nic jí nescházelo,
jen to zdravíčko chybělo. Občas se jí zastesklo, že je sama. Nezlobila se, jen se
někdy v jejích očích zaleskla slzička.
Rukou slzy utřela, zamyslela se a říkala:
„Co nadělám, už to nějak musím vydržet.“
A skutečně vydržela. Odešla v tichosti od
všeho, co měla ráda.
Velmi ráda vypravovala o době, kdy
už děti byly dospělé a moje teta začala
pracovat s mojí maminkou, její švagrovou, jako lesní sezónní dělnice v pěstební
činnosti. Les oběma přinášel radost, prožívanou naplno. Přírodu měly moc rády.
Byly milovnice a hlavně obdivovatelky
jejích krás. Zapomněly v ní i na svá trápení. S radostí má maminka vyprávěla, jak
z jedlových šišek vyklepávaly přes zimu
na hájence u Babůrka semínka, na práci ve
školce u Lizu, na Kašperských Horách při
ošetřování mladých stromečků, jak měly
radost, když vyrostl stromek zasazený
v kamenitém, horském terénu Modravy,
jak nosily v taškách zem, aby se sazenice
ujmula, jak natíraly stromečkům vršky
proti okusu zvěře, sbíraly brouka. Za
poledne, v době oběda nebo po skončení
práce, honem běžely nasbírat borůvky na
koláč a brusinky. Práce byla náročná
a těžká. Za námahu to však stálo. Odmě-

Z redakční pošty | ZDÍKOVSKO

nou za dřinu bylo pro ně vidět mladý les,
který rostl pod jejich rukama. Dokázaly si
přírody a jejich krás užívat, obdivovat je,
mít hezký pocit u srdce z dobře vykonané
práce. Dělalo se za každého počasí. Sezónní práce končila před Vánocemi. Ještě
vybrat vánoční stromečky. Mnohokráte
do rána napadlo hodně sněhu a ony se
brodily po pás ve sněhové nadílce. Měly
ušité takové nohavice ze starých igelitových ubrusů, aby nebyly promočené až na
kůži. Vše dělaly s chutí, přestože byla
zima, ruce zábly. Byly si vědomy, že stromečkem pečlivě vybraným přece udělají
radost ostatním, hlavně dětem o Vánocích.
Měly skvělou partu, rády se zasmály
i pobrečely. Denně dojížděly za prací několik kilometrů autem, „skříňákem“, tak
autu maminka říkala.
Má maminka i teta zestárly, ale stále se
vzpomínkami vracely do lesů Šumavy.
Tehdy byly lesy skutečné krásné, zelené,
bez holin, které zničil kůrovec. Já osobně
bych nedokázala, co tyto ženy. Denně
s motykou, nebo se srpem v ruce. Často se
vzpomíná na významné lidi z obce, ale na
ty obyčejné, prosté, které toho tolik pro
ostatní dokázali, sice v jiné oblasti, mimo
obec, udělat, na ty se zapomíná.
Připomenu ještě mého dědu hajného
Mareše, hodného pracovitého člověka,
který svůj život zasvětil zeleným lesům

Šumavy. Jeho obětavost dodnes obdivuji,
pěšky každý den chodíval na Lipku, kde
pomáhal při velkém polomu. Nic nenamítal. Brzo ráno odcházel s batohem na zádech, se svým věrným pejskem a puškou
přes rameno. Jezevčíka nosíval v batohu
na zádech. Vracel se v noci, hodně unavený. Chodíval také několikráte v týdnu
na myslivnu u Lizu pro další úkoly, které
měl plnit. Spolu s ním jsou na fotografii
zdíkovské rodačky, které u něj pracovaly
většinou na lesních školkách. Snad je poznáte a věnujete jim tichou vzpomínku.

Milli Hojdekrová
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Blahopřejeme
k narození

Matyáš Voříšek, Zdíkov
Miroslav Petráň, Zdíkov
Nela Sofia Bosnyaková, Zdíkov
František Paulík, Masákova Lhota
Nella Ševčíková, Zdíkov

Zlatou svatbu oslavili
manželé
Milena a Václav

KŮSOVI
ze Zdíkovce.

Gratulujeme.
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Obnova obecních lesů
Obnova obecních lesů po kůrovcové kalamitě je pro Zdíkov jednou z priorit.
Proto se čtvrtek 9. 9. 2021 starosta obce, Mgr. Roman Šebánek a lesní hospodář
obecních lesů, Václav Švarc, zúčastnili „Dne otevřených dveří v lesní školce
Nová Role u Karlových Varů“. Lesní školka patří firmě Lescus, která se zabývá
pěstováním a prodejem sazenic stromů. Oba zástupci absolvovali:
individuální prohlídku lesní školky s produkcí krytokořenného a prostokořenného materiálu lesních dřevin.
ukázku nové expediční linky na vyzvednutí krytokořenného sadebního
materiálu
setkání s dodavateli školkových strojů a zboží pro lesnictví.
Další vzdělávání proběhlo 19. října v Javorníku u Českého Dubu, kde se konal
seminář „Povinnosti odborného lesního hospodáře zajišťující vlastníkovi odbornou
úroveň hospodaření ve vztahu k poškozování lesa zvěří“. Seminář pořádal Svaz
vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Od 9.00 do16.00 vystoupilo velké
množství odborníků z řad státní správy, vlastníků lesů, myslivců i právníků.
Hlavní myšlenkou setkání bylo najít konsenzus mezi vlastníky lesa a honebními
společenstvy v pohledu na současný stav českých lesů (silné poškození vlivem
kůrovcové kalamity, velké zalesněné plochy a stav zvěře).
Odborný lesní hospodář a lesník má povinnost sledovat škody v lese způsobené
nejen kůrovcem, ale i zvěří. Má za úkol upozornit vlastníka lesa, vysvětlit a navrhnout opatření. Mezi základní opatření, jak škodám zabránit patří zejména ochrana
proti okusu zvěře (chemický nátěr stromků, oplocování). Nicméně vše má své meze
nejen finanční, ale i legislativní. Jinými slovy nelze oplotit vše a finanční možnosti
vlastníka lesa jsou také omezené. Zejména je-li určitý druh zvěře přemnožen, je
navrženo snížení stavu zvěře nebo až zrušení chovu toho druhu zvěře.

Samotný zákon o myslivosti říká, že přírodu je třeba udržovat v biologické
rovnováze. Dojde-li ke škodě vlivem zvěře, je za tyto škody odpovědný uživatel
honitby a je povinen tyto škody uhradit.
Také členové Mysliveckého sdružení Zdíkov mají zájem na tom, aby byl stav
zvěře v obecních lesích optimální a členové nemuseli platit pokuty. Proto se
myslivci domluvili s lesním hospodářem na zvýšeném odstřelu v lokalitách
Putkov a Nový Dvůr a zároveň se aktivně zapojili do stavby oplocenek. Tyto
aktivity Obec vnímá velmi pozitivně.
Mgr. Roman Šebánek
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Vítání občánků
Dne 29. 10. 2021byli ve Zdíkově přivítáni do života tito noví občánkové:

Zleva: Antonie Hadová, Matyáš Voříšek, Miroslav Petráň

Nella Sofia Bosnyaková, Nella Ševčíková, František Paulík

Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Stachy-Kůsov
Klienti si u nás mohou vybrat „to své“, jak si zkrátit volnou chvilku. Někteří se účastní všech aktivit, jiní si raději organizují
volný čas sami. Jaké zájmové činnosti nabízíme? Cvičíme paměť, čteme si, vyrábíme, shlédneme film či pohádku…
Součástí volnočasových aktivit jsou přednášky a besedy, které naši klienti vždy uvítají. „Posezení se sousedy“, tak jsme nazvali
besedu s panem Sovou z Bláhova, zdejším rodákem a hejtmanem spolku „Horní Králováci“. Klienti ze zdejšího kraje si s panem
Sovou notovali, ostatní pozorně naslouchali. A jelikož se povídání shledalo s velkým úspěchem, přislíbili jsme si další setkání, vždy
je o čem vyprávět.
Naše „dík“ náleží i panu Špeciánovi, s kterým putujeme po Vltavě. Od Kvildy, přes Lenoru, Volary, Horní Plannou, Český
Krumlov, České Budějovice, Hlubokou, Zvíkov až na Orlík. Již nyní jsme zvědaví na pokračování cyklu o Vltavě, kudy povede
naše cesta dále.
A jelikož se blíží konec roku, chtěli bychom Vám, čtenářům Zdíkovska, popřát za celý domov, klidné Vánoce, hodně zdraví
a šťastné vykročení do nového roku.
Martina Mistrová DiS, sociální pracovnice

Na podzim vyšel kalendář Zdíkovec
2022 a 2023
s fotografiemi Danuše Abrahamové.
Formát kalendáře je 42 x 30 cm
a obsahuje 25 fotografií obce na křídovém papíře
a stručné texty o historii Zdíkovce.
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Projekt „Živá historie“
Vážení obēané Zdíkovska, chtĢl bych Vám všem podĢkovat za pƎízeŸ a každoroēní velkou návštĢvnost
stƎedovĢkých slavností, které se už dvanáct let konají jako souēást bohatého kulturního programu o
pouƛovém víkendu ve ZdíkovĢ.
Tato slavnost odehrávající se každoroēnĢ v období svátku svaté Ludmily se stala nejenom Zdíkovskou
tradicí, ale pƎiláká i mnoho návštĢvníkƽ z celé Šumavy a dokáže hravĢ konkurovat svou návštĢvností i
mnohým kulturním akcím v okolních mĢstech.
ChtĢl bych velice podĢkovat všem, kteƎí pomáhají s pƎípravami a realizací celého projektu, který
dƽstojnĢ propaguje naši obec nejenom u nás, ale i v zahraniēí a snaží se o prohlubování spolupráce
mezi spolky a obcemi na obou stranách Šumavy.
Letošních oslav se zúēastnilo, více než dvĢ stovky úēinkujících, z nichž ētyƎicet pƎijelo z Bavorských
mĢst Grainetu a Röhrnbachu. Díky všem tĢmto nadšencƽm jsme pro Vás mohli pƎipravit bohatý
desetihodinový program doplnĢný o ukázky historických Ǝemesel, dĢtské Ǝemeslné a tvoƎivé dílny,
historické a orientální tance, rytíƎský turnaj, divadlo, sokolníka, šermíƎská divadla a vystoupení,
soumarskou karavanu, velkou bitvu „Smrt na TetínĢ“, tradiēní jarmark, stƎedovĢkou živou hudbu a po
setmĢní mohla vše završit ohnivá vystoupení. Více než šestnáct set návštĢvníkƽ a jejich velká
spokojenost s programem je pro nás velkou motivací pƎi organizaci dalších roēníkƽ, které se budeme
vždy snažit obohatit o nĢco nového.
Jsem zároveŸ velice rád, že návštĢvníci akceptovali všechna opatƎení, která jsme museli dle naƎízení
MZR zajistit, a tak se mohli všichni cítit bezpeēnĢ. Mnozí využili možnost se otestovat pƎed vstupem
na Ostrov a kladnĢ hodnotili náš pƎístup k dodržování všech opatƎení, která jsme konzultovali pƎi
pƎípravách slavností s krajskou hygienickou stanicí. Doufám, že se covidová situace do budoucna
uklidní a zjednoduší se poƎádání veškerých kulturních akcí nejenom ve ZdíkovĢ.
Projekt Živá historie je dalším spoleēným projektem SHŠ FechtýƎi a našeho partnerského spolku
Säumerverein Grainet z Bavorska. Tento projekt je spolufinancován obcí Zdíkov a skládá se z nĢkolika
ēástí. Jednou z nich je i stƎedovĢký den ve ZdíkovĢ. Souēástí tohoto projektu budou v pƎíštím roce
návštĢvy škol jak na Bavorské, tak i na eské stranĢ Šumavy, které obohatí výuku dĢjepisu a pƎiblíží
dĢtem období stƎedovĢku a význam Zlaté stezky jakožto obchodní tepny na ēesko-bavorském pomezí.
TĢchto školních aktivit se budeme úēastnit spoleēnĢ s naším partnerským spolkem z Grainetu a budou
koncipovány jako pƎíjezd soumarské karavany s ozbrojeným doprovodem a doplnĢny o další bohatý
historický program.
innost SHŠ FechtýƎi je také spojená se vzdĢlávacími aktivitami v ZŠ Zdíkov, kde se náš spolek v tomto
roce prezentoval pƎednáškou na téma život a smrt svaté Ludmily. PƎednáška byla realizována v mĢsíci
Ǝíjnu a byla spojena s ukázkami historických zbraní a poutavým vyprávĢním o životĢ této ēeské svĢtice
a babiēky svatého Václava. ZároveŸ byl dĢtem promítnut krátký film naší vlastní produkce, který se
snaží pƎiblížit dĢtem život a odkaz svaté Ludmily.
ChtĢl bych všem obēanƽm Zdíkovska popƎát krásný adventní ēas strávený mezi rodinou a pƎáteli a
samozƎejmĢ i mnoho zdraví a zdaru v nadcházejícím roce 2022.
Hejtman SHŠ FechtýƎi a Váš zastupitel Bc. Michal Štoural
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ZDÍKOVSKO | Kroužek mladých rybářů

O činnosti kroužku mladých rybářů

Vážení čtenáři Zdíkovska je na čase
malé bilancování a čas na pozvánku
pro další děti, aby si zkusily, co obnáší
rybářský koníček.
Pomalu se blíží závěr roku 2021.
Každý rybář bude hodnotit rybářské úspěchy v uplynulém období. Informace o našich aktivitách jsme uvedli naposledy
v červnu letošního roku, někteří očekáváte
další. Zde je přehled, kde se účastnili naši
rybaříci.
Národní kolo Zlaté udice 2021
Konalo se 18.–21. června v Hradci
Králové. Nominován do týmu Jihočeského kraje byl z našeho kroužku i Jan
Krejsa. Honza si vylosoval velmi těžké
úseky s 6 m hloubkou a průtokem 11 m3/s.
Ty největší ryby se ukrývaly při dně. Řeka
Orlice nevydala své ryby lehce nikomu.
Pro některé závodníky se tyto podmínky
staly osudnými a skončily s neúspěchem.
Honza přípravy nepodcenil. Pod vedením
Viléma Klapsii ml. v obou kolech uspěl.
Vybojoval si druhé místo. Jeho umístění
velmi pomohlo celému Jihočeskému týmu.
Jihočeský tým se po všech disciplínách
umístil na krásném pátém místě.

Letošní letní prázdniny byly pro děti
zdrojem zábavy a odpočinku
Od 18. do 25. července měli rybaříci
možnost spojit koníček s letní zábavou
i táborovou atmosférou. Každý rok je
pořádán Dětský rybářský tábor v Nové Peci.
Tábor po dlouhé době absolvovali tři
rybářky, které klukům zatápěly v chytání
ryb. Někteří kluci z toho byli hodně

Družstvo Jihočeského kraje na Zlaté udici 2021 v Hradci Králové

Rybaříci na táboře v Nové Peci

nešťastní. Mnohaletou táborovou tradiční
soutěží je Táborová zlatá udice, kde se na
1. místě umístil Jan Rataj, 2. byla Tereza
Klapsiová a 3. místo získal Jan Horejš.
Rybaříci z našeho kroužku se aktivně
zapojili do pořádaných akcí i závodů:
n V červenci – Letní muškařského soustředění (Horní Vltavice), řeka Vltava, lov
na umělou mušku
n 14. srpna – O pohár Milana Januse pro
Juniory (Radošovice), řeka Volyňka, lov
na umělou mušku.
n 28. srpna – O pohár Milana Januse
senioři (Starý Dražejov), řeka Otava, lov
na umělou mušku.
n 29. srpna – Západočeský pohár (Velké
Hydčice), řeka Otava, lov na umělou
mušku.
n V září – Muškařské soustředění na
Otavě (Nové Městečko), řeka Otava, lov
na umělou mušku.

n 12. září jsme absolvovali rybářskou
akci pro děti u našich kamarádů a spřáteleného rybářského kroužku v Rožmitálu
pod Třemšínem. Akce se zúčastnilo 55 dětí
z několika dalších organizací – Žatec, Dobřany, Příbram, Sedlčany, Klatovy, Hořovice, Kralupy nad Vltavou, Rožmitál pod
Třemšínem. Rybaříci z našeho kroužku
byli po příjezdu osobně přivítáni členy
místního dětského rybářského kroužku
vedeného Jaroslavou Nassovou a radním
města Alešem Haluskou. Účastnici měli
od pořadatelů plně zajištěno občerstvení
a pití. Ceny dětem předával starosta města
pan Pavel Bártl. Nejlepším z našich zástupců i přes ztrátu 7 kaprů byl Martin
Šimek s 9m děličkou, který skončil na
pěkném 12 místě.
n 18. září jsme se účastnili Západočeského poháru juniorů – memoriál Tomáše
Najdenova (Plzeň), řeka Úslava, lov na
umělou mušku.
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n Naši muškaři byli nominováni mezi
závodníky Jihočeského územního svazu
Českého rybářského svazu na Mistrovství
České republiky juniorů – řeka. Ten se
konal od 1. do 3. října ve Vyšším Brodě
na řece Vltavě. Závod to byl těžký a naši
zástupci Vilém Klapsia ml, Jan Horejš,
Tereza Klapsiová podali skvělé výkony.
Největší rybou závodu byl pstruh duhový
62 cm. V Juniorkách skončila Tereza
Klapsiová na skvělém 4 místě.
n 23. října se na rybníce ve Zdíkovci
konal poslední dětský rybářský den. Celkem se účastnilo 26 rybaříků ve věku od
3 do 15 let. Někteří velmi statečně odolávali změnám počasí. Za Zdíkovský kroužek
nastoupili i nováčci, kteří tak prokázali, že
budou nepostradatelnou posilou kroužku.
Martin Král, Jiří Labašta, Adam Voldřich
i Daniel Kůs. Jako začínající rybáři po
několika hodinách dosáhli skvělých výsledků. Každý účastník dostal občerstvení
a neodcházel bez odměny. 1. místo Tereza
Klapsiová (602 cm), 2. místo Martin Šimek
(451 cm).
n Posledním dětským rybářským dnem
a dětským závodem byl vyhlášen Memoriál Denise Froydy. Ten je pro rybaříky
souhrnem všech závodů pořádaných MO
Vimperk. Odměnou je Putovní pohár pro
kroužek s tím nejúspěšnějším juniorským
rybářem. Po několika letech putovní pohár
opět získal náš kroužek ve Zdíkově. Nejlepšími výsledky v soutěžích pro rok 2021
měla Tereza Klapsiová. Na 3. místě se
umístil Martin Šimek. Martin tak prokázal, že i po první závodní sezóně bude pro
ostatní velmi těžkým rybářským soupeřem. Putovní pohár ve spolupráci se ZŠ
Zdíkov se pokusíme opět vystavit.
Mezi poslední celorepublikové juniorské závody roku 2021 přišla nominace za
Jihočeský územní svaz českého rybářského svazu Vilémovi Klapsiovi ml. na
Mistrovství české republiky junioři – jezero. Ten se konal 24. října ve městě

Kroužek mladých rybářů | ZDÍKOVSKO

Na akci v Rožmitálu pod Třemšínem

Prosím o doplnění popisky!!!

Polička, okres Svitavy na mezinárodně
vyhlášené vodní nádrži s trofejními pstruhy
duhovými a jesetery. Účastníci po příjezdu
byli prověřeni mrazivým počasím -6 °C až
do poledních hodin. V těžkém jezerním
závodu skončil Vilém Klapsia na 4 místě.
Holky a kluci, co nestihli zahájení, ale
chtějí si splnit svá přání, chtějí se potkávat
s kamarády nebo poznat nové kluky i holky, se mohou přihlásit do jednotlivých
kroužků ve Zdíkově i v nejbližším okolí:

Vimperk I.
Mgr. Vladan Pokorný, tel.: 728 246 990
Vimperk II. (DDM)
Bc. Milan Sojka, tel.: 602 112 450
Vimperk, lov na umělou mušku
Bc. Stanislav Bláha, tel.: 734 305 353
Zdíkov
Vilém Klapsia st., tel.: 606 274 611
Vacov
Vladimír Kalivoda, tel.: 721 013 174
Čkyně
Karel Košek, tel.: 777 844 491

ZA VŠECHNY VEDOUCÍ, INSTRUKTORY I DĚTI Z RYBÁŘSKÉHO
KROUŽKU VE ZDÍKOVĚ VÁM PŘEJI HEZKÉ VÁNOCE,
POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V KRUHU VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH
A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU.
VŠEM RYBÁŘŮM, RYBAŘÍKŮM I TĚM ZAČÍNAJÍCÍM,
PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ A TROFEJNÍCH ÚLOVKŮ
V NOVÉM ROCE 2022.

Vilém Klapsia st. – vedoucí rybářského kroužku Zdíkov
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Poselství Vánoc
Prosinec je poslední měsíc roku a často
bývá doslova „hektický“. Často člověk neví
co dřív, musíme toho tolik stihnout. Nákupy, úklid, firemní večírky, kulturní akce,
uzávěrky, hodnocení a kdo ví, co ještě dalšího. A přesto máme většinou tento měsíc
rádi. Vždyť v prosinci máme advent a hlavně Vánoce. To je spojeno s dětstvím, které
ještě věří na zázraky, které si tak často
idealizujeme. To je snaha připravit i dnes
ten krásný zážitek Vánoc našim dětem
a vnoučatům. Vždyť kdo by nemiloval ty
krásné, rozzářené dětské oči u stromečku
a nadšení z dárečků.
Ale známe ještě pravé poselství Vánoc
jako křesťanských svátků? Co nám může
advent a Vánoce nabídnout pro život
v naší době, když to vezmeme vážně a ne
jen jako pohádku pro malé děti? Advent je
hned na začátku výzvou k zamyšlení nad

životem. Co vlastně od života očekávám
a jaký je jeho smysl a cíl? Je to upozornění, že život člověka na tomto světě není
časově neomezený. Máme žít tak, abychom jednou mohli klidně a pokojně předstoupit před Boha, pána a dárce života.
Nemusíme se ale strachovat. Bůh má pro
člověka a jeho slabosti pochopení. Vždyť
on ví, jaké to je, být člověkem.
Vánoce jsou připomínkou narození
Ježíše Krista, toho, že Bůh se stal člověkem.
Přišel jako malé dítě, kterého se nemusíme
bát, ale můžeme ho milovat. Stává se bezmocným, vydaným lidem do rukou. Stejně
tak nakonec i z tohoto světa odchází.
Poselství Vánoc je svědectví o boží
lásce k člověku, ke které jsme pozváni.
Bůh se nám daroval a očekává, že ho
s vděčností přijmeme do svého života.
Máme ho přijmout v každém člověku.

Ono se to snadno řekne, ale víme, že to
není tak snadné. Vánoce nás ale povzbuzují, abychom překonali své sobectví
a nechali vyrůst své lepší Já. Vánoce jsou
svátky naděje a víry v dobro, které člověk
je schopen konat. A jako zimní slunovrat,
který dal termín k oslavě křesťanských
Vánoc, nám přináší více světla, tak ať
v životě každého z nás roste víra, naděje
a láska, které nám dají sílu překonat i těžkosti této doby. Vždyť každá doba má své
radosti i bolesti. V životě každého člověka
jsou nejen radosti, ale i smutek a trápení.
Kdo ale svůj život naplní dobrem a láskou,
ten nežije zbytečně a jeho život má smysl.
Přeji všem požehnaný a dobře prožitý
adventní čas a radostné a láskou naplněné
Vánoce.
P: Jaromír Stehlík, farář.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021
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Požehnání křížku „U Janovských”
V sobotu 18. září 2021 se uskutečnilo
dlouho očekávané požehnání restaurovaného křížku ,,U Janovských“ na lesní
křižovatce zhruba v polovině cesty mezi
Branišovem a Putkovem. Kříž byl demontován již před 2 roky, ale celou akci zbrzdila
jednak covidová opatření a pak také těžba
dřevní hmoty napadené kůrovcem v okolí
křížku. Ihned po skončení těžby a úpravě
cest se naplánovalo požehnání – a shodou
okolností vyšlo na zdíkovskou pouť
a oslavy 1100 let sv. Ludmily.
V půl jedenácté dopoledne se kolem
křížku sešlo téměř čtyřicet hostů. Přivítali
jsme zástupce zdíkovské obce, exstarostu
Vodňan i významné politiky kraje. S úvodní
řečí vystoupil pan Josef Sova, hejtman
Horních Králováků a také restaurátor kříže.
Požehnání křížku pak provedl páter
Mgr. Jaromír Stehlík. Ve svých slovech
připomněl osudy křížků v krajině i potřebu

duchovní pohody v lidských myslích.
Vzpomněl i výročí sv. Ludmily. Důstojný
ráz celé akce doplnil i zpěv náboženských
a šumavských písní.
Počasí již bylo takřka podzimní, ale
myslím si, že nikdo nelitoval účasti na této
pozitivně laděné akci. Věřícím křížek jistě
přinese možnost pomodlit se i v přírodě,
ostatním dá radost a osvěžení duše při
pohledu na krásně renovovaný historický
prvek v krajině.
Závěrem ještě malá poznámka. Ač
jsme usilovně pátrali, nenašli jsme nikde
zmínku o původu křížku. Na požehnání
pak jeden z účastníků tvrdil, že se místu
říká ,,U červeného kříže“ a také zde prý
dříve stával mohutný dřevěný a červeně
lakovaný kříž. Prosím, zda by někdo z čtenářů měl podrobnější informace o historii
tohoto místa, ať podá zprávu nám nebo
případně i starostovi Zdíkova. Děkujeme.

Hejtman Horních Králováků Josef Sova
při úvodním slově

zima_2021_Sestava 1 20.11.2021 17:53 Stránka 15

strana 15 | zima 2021

Divadelní představení | ZDÍKOVSKO

zima_2021_Sestava 1 20.11.2021 17:53 Stránka 16

ZDÍKOVSKO | Z naší MŠ a ZŠ

zima 2021 | strana 16

U nás v mateřské škole...
Covidová doba nám, dospělým, překazila různé aktivity, zejména ty pohybové.
Nemohli jsme do posilovny, do bazénu, do
tělocvičny, nemohli jsme ani kolektivně
sportovat. Někteří z nás sice cvičili doma,
ale jak často to bylo? Lenost a pohodlí
mnohdy zvítězily. A co děti? Těm jsme
možná moc příkladem nešli. A tak mnozí
z nás trávili volný čas u počítačů, tabletů
a mobilů. Pohyb je ale důležitý. Nejen pro
kondici, imunitu, ale i pro dobrou náladu.
Jakmile se vše trochu uvolnilo, začali jsme
se opět věnovat svým oblíbeným pohybovým aktivitám.
Ale co ti naši nejmladší? Mají také
dostatek pohybu? Od října opět začalo
probíhat oblíbené a dříve dost navštěvované
„Cvičení rodičů a dětí“. Bohužel v letošním
roce je o tuto pohybovou aktivitu dětí
a rodičů menší zájem. Kde je chyba?

V rámci covidových opatření neprobíhají informační schůzky s rodiči a v dnešní
uspěchané době rodiče informace nečtou.
A tak spousta rodičů o této aktivitě ani neví.
Přijďte se s dětmi podívat! Cvičení je
pro všechny děti od 3 do 6,5 let. Cvičení
vede p. uč. Vítovcová v místní tělocvičně
Sokola každé pondělí od 15,30 hod. Na děti
v tělocvičně čeká nová trampolína, molitanová sestava, nafukovací hrad a další cvičební pomůcky, které pomáhají dětem
rozvíjet koordinaci, rovnováhu a obratnost.
Uvidíte, jak bude cvičení děti bavit, jak
budou nadšené, že si mohou zacvičit
s mamkou nebo taťkou! A kde je pohyb, je
i zdraví a všechno nás pak více baví!
My ve školce na pohyb nezapomínáme.
Každý den cvičíme a oblíbenou zahradu,
kde se děti pohybově vyžijí, využíváme co
nejvíce. Ale ani dlouhé vycházky pro nás

nejsou překážkou. Byli jsme v lese na
houbách, krmit zvířátka a výjimkou nebyly
ani vycházky v rámci polytechnického
kroužku (Lesní školka).
Pohyb v přírodě či v lese je poté využit
i v rámci výchovně vzdělávacích programů.
Např. nejmladší děti z I. třídy zvládly i delší
procházky nad Zdíkov k lesu a pozorovaly,
jak rostou muchomůrky. Zazpívaly jim
veselou písničku „O muchomůrce“ a druhý
den viděly, jak poporostly. Motiv muchomůrky poté využily při tvořivých aktivitách.
Nechyběla ani vycházka na zdíkovský
Ostrov, kde si děti zahrály mimo jiných her
i na hledače pokladů a každý si nalezený
poklad z přírody schoval do kapsičky.
Největším zážitkem byla pro děti
návštěva minizoo, kde měly možnost
pozorovat krmení zvířátek a pohladily si
i zakrslého králíčka.

Máme ale i jiné aktivity než pohybové!
Ve školce každý týden probíhá angličtina pod vedením paní učitelky Machové
z místní základní školy, která je určena
dětem předškolním. Hravou a zážitkovou
formou se děti seznamují s prvními anglickými slůvky a vždy jsou velmi nadšené.
Dalšími aktivitami jsou hudebně dramatický a výtvarný kroužek.
Výtvarný kroužek vede paní učitelka
Míčková a spolu s paní učitelkou Vítovcovou jednou za čtrnáct dní společně
s dětmi vyrábí či malují. Objevují různé
techniky, seznamují se s novými materiály
a společnými silami zdobí okna mateřské
školy. Vítají nás např. krásní ježci v pestrobarevném listí. Děti jsou velmi šikovné
a výtvarný kroužek je velmi oblíbenou
nadstandartní aktivitou.
Hudebně dramatický vede paní učitelka
Tesařová a hlavním cílem je dbát na

správnou výslovnost, cvičit paměť, rozvíjet
dětskou fantazii, tvořivost, zbavit se ostychu a nebát se projevit před ostatními.
Tyto cíle plní formou kontaktních nebo
dramatických her. Používá také zábavné
hry na rozvoj postřehu, práce s hlasem či
melodií. Děti se zde učí vyjádřit své pocity
a postoje.
Správná výslovnost a celkové řečové
schopnosti a dovednosti je možné rozvíjet
v rámci logopedických aktivit v mateřské
škole ve spolupráci s paní učitelkou
Vozan-dychovou. Řeč se u dětí rok od
roku zhoršuje, což není způsobeno jen
dobou covidu, ale především dobou uspěchanou, plnou mobilních telefonů. Je velmi
důležité pomoci dětem rozvíjet jejich
slovní zásobu, mluvit s nimi, číst jim a být
dobrým mluvním vzorem, protože již od
raného věku získávají základ pro správnou

výslovnost, dobré komunikační schopnosti
a dovednosti.
Každý týden probíhá ve třídách logopedické preventivní cvičení, které obsahuje
různá dechová, fonační či artikulační
cvičení pod vedením paní učitelky Vozandychové. S jednotlivými dětmi poté paní
učitelka pracuje dle jejich individuálních
potřeb a dle domluvy s rodiči.
A co je před námi? Rok se pomalu chýlí
ke konci a nás čeká nejkrásnější čas – čas
adventní a těšení se na Ježíška. Vánoce jsou
přede dveřmi, a my ve školce, si tento čas
umíme užít. Tvoříme, zpíváme, učíme se
básničky, připomínáme si tradice a hodnoty.
Vánoce jsou především svátky klidu,
pohody, které bychom měli strávit
v kruhu svých blízkých,
a proto celý kolektiv MŠ přeje všem
krásné prožití těchto svátků.
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Vážení čtenáři Zdíkovska,
následující příspěvky mých kolegů Vám mají nastínit něco ze života zdíkovské školy. I když se snažíme, aby děti a ostatní zaměstnanci
v tomto školním roce měli klid na učení a svoji práci, přesto nás stále omezuje epidemická situace. Dodržujeme veškerá doporučená
opatření, z důvodu ochrany zdraví žáků a všech zaměstnanců provádíme i řadu věcí navíc. Přesto v momentě, kdy píši úvod ke školnímu
příspěvku, máme některé třídní kolektivy v karanténě. Bohužel se ve škole promítá nedobrá zdravotní situace, která je v současné době
v řadě místních rodin. Díky tomu, že žáci prošli prozatím dvojím testováním a jednou týdně testujeme také všechny zaměstnance školy
a školky, máme, chtě nechtě, pozitivní záchyty. Na jednu stranu nás to mrzí, máme problémy ve škole, obnovili jsme distanční výuku
pro postižené třídy, problém mají také zákonní zástupci, kteří musí s mladšími dětmi zůstat doma. Na stranu druhou škola testováním
žáků a zaměstnanců a následnou izolací pozitivních jedinců a karanténou kontaktů přispívá k celkovému zlepšení situace v celé obci.
Přes všechny zmíněné problémy připravujeme pro naše žáky rozmanité aktivity a především je vzděláváme. Nyní tedy na pár dnů některé
třídy distančně, ale snad toto bude výjimka…
Závěrem mi dovolte popřát dětem ze školy mateřské, žákům ze školy základní, všem pedagogickým a provozním zaměstnancům
pokud možno klidný čas předvánoční a především dobré zdraví v novém roce.
Zdeněk Kluibr

Okénko do 1. třídy
Naše škola přivítala v září dvanáct nových žáčků – prvňáčků. Již přes dva měsíce
usedají do školních lavic a učí se. A že toho
není zrovna málo, co musí zvládnout! Už
jen najít svou třídu ve velké škole a neztratit
se, je nelehký úkol, když je rodiče nemohou

doprovázet. A nejen to naši prvňáčci zvládli.
Již umí přečíst některá písmenka, slabiky
i slova, spočítat kolik je ve třídě kluků, či
holčiček, společně malují, vyrábějí, zpívají,
chodí na vycházky a snad nejraději cvičí.
V naší velké tělocvičně to umí pěkně

rozparádit. Ve třídě, která je zároveň pro ně
i družinou se ozývá nadšené brebentění
i smích. Tak věříme, že se jim bude u nás
líbit a budou dělat naší škole i rodičům
radost.
Helena Adámková

Soutěže v přespolním běhu
Do okresního kola přespolního běhu
družstev přihlásila naše škola všechna
družstva, tedy dívky a chlapce kategorie III
(6.–7. třída) i kategorii IV – chlapci a děvčata 8.–9. třída. Na členité trati ve sportovním areálu Vodník u Vimperku se našim
žákům 22. září dařilo. Družstva starších
chlapců a mladších dívek obsadila 6. místa.
Děvčata v kategorii IV, ve složení Adéla
Fleischmannová, Sára Přibylová, Marie
Staňková, Štěpánka Sovová a Natálie Šetková, získala o 1 bod více než Netolice a to
jim stačilo na bronzovou medaili.
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo
mladších chlapců, které svou kategorii
vyhrálo. Tobiáš Řehoř, David Čtvrtník,
Samuel Šebánek, Adam Šebánek a Vojtěch
Vondráček porazili o 3 body favorizované
běžce ze ZŠ TGM Vimperk a postoupili do
krajského kola.
Krajské kolo se odehrálo 13. října
v Jindřichově Hradci v prostoru Husových
sadů. Chlapci běželi 3 sedmisetmetrové
okruhy podzimním parkem. Nominaci do
kraje jsme ještě rozšířili o Lukáše Desatě.

Start se odehrával v blízkosti Naxerovy
lávky propojující oba břehy řeky Nežárky.
Počasí již bylo velmi chladné; při startu
bylo okolo 4 stupňů nad nulou. Naši kluci
se snažili, ale konkurence v krajských
kolech je velká. Těžko se mohli vyrovnat
školám specializujícím se na výuku tělesné

výchovy a sportu, jako třeba ZŠ Zborovská
Tábor nebo Kubatova České Budějovice.
Obsadili tak po kvalitním výkonu 5. místo.
Ačkoli kluci ze Zdíkova na ostatní školy
v krajském kole nestačili, byla pro ně účast
obrovskou zkušeností.
Marie Šípová, Hana Šebánková

Citát k zamyšlení: „Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.“
Jean Jacque Roussey
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Pěší výlet kolem Zdíkova
V pondělí 27. 9. jsme se v rámci projektového vyučování vydali, společně se 7. třídou, na procházku kolem Zdíkova. Sraz jsme měli
u školy a cesta směřovala přes Zábrod lesem až na svážnici, kde jsme si na ohništi upekli buřty. Děti se zapojily při shánění dříví na oheň
a některé pomohly i při samotném rozdělávání. Po této pauze jsme pokračovali dál po svážnici až k lizovským rybníčkům a odtud
k Albrechtci. Zde jsme si zahráli soutěže, všichni dostali sladkou odměnu. Odtud jsme se vrátili do školy na oběd. Výlet se celkově
vydařil, počasí nám přálo a snad i děti byly spokojené.
Edita Urbanová

Plavecký výcvik, pohybové aktivity
V loňském školním roce měly děti
v důsledku covidových opatření nedostatek
pohybu. Od září se také v naší škole snažíme
dětem dopřát dostatek sportovních aktivit.
Již od počátku školního roku se žáci
2.–4. třídy účastnili plaveckého výcviku
v Prachaticích. Děti absolvovaly 10 lekcí
plavání a vodního sportování pod vedením
zkušených lektorů. Výcvik probíhal nejen
v bazénech, ale děti se také vyhřívaly a relaxovaly ve vířivce. K dispozici jim bylo

mnoho různých plaveckých pomůcek.
Všechny děti brzy překonaly obavy z vody
a zářily štěstím při vodních radovánkách.
Od září funguje v naší škole několik
sportovních kroužků. Děti z I. stupně
mohou sportovat v rámci pohybových her
pod vedením H. Klímové a sportovního
kroužku, který vedou M. Šípová a H. Zádková. Žáci II. stupně si mohou osvojit
základy volejbalu pod vedením V. Kyznara a M. Machové.

Žáci 5. třídy se úspěšně zúčastnili
orientačního běhu v Borových Ladách,
kde dobře reprezentovali naši školu.
Na konci září zorganizovali učitelé
sportovní den. V rámci tohoto dne si děti
zkusily střelbu z luku i kuše, hod na cíl,
orientaci v přírodě, obratnostní a rychlostní
soutěže a nechybělo ani opékání vuřtů.
Děti mají tedy dostatek možností užít
si radost z pohybu se svými kamarády.
Hana Klímová

Snaha oživit volejbal ve Zdíkově
V letošním školním roce jsme nabídku zájmových útvarů rozšířili o volejbal pro starší žáky a mladší žáky. Naší snahou je udržet
tuto disciplínu živou, neboť patří bezpochyby ke sportovní kultuře ve Zdíkově. Volejbal se mezi mládeží neřadí k nejpopulárnějším
sportům. Jedná se o sport technicky velice náročný, ale v zásadě krásný. Klademe si za cíl, abychom v dětech vytvořili pocit, že je
u nich tato disciplína opomíjena neprávem.

Bruslení v rámci tělesné výchovy
Žáky 8. a 9. třídy čekají z celkových 6 ještě 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy na zimním stadionu ve Vimperku. Vzhledem
k nízké ceně pronájmu ledu pro základní školy se jedná o jedinečnou nabídku a zároveň šanci, aby se žáci mohli zdokonalit v bruslení.
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Žáci 9. třídy na výstavě „Vzdělání a řemeslo“
Žáky 9. třídy čeká rozhodování, kam
povedou jejich kroky po dokončení povinné školní docházky. Jistě si uvědomují,
že k tomu musejí přistupovat zodpovědně,
neboť to bude mít do jisté míry vliv na

jejich budoucí život. Ve snaze jim v jejich
rozhodování trochu pomoci, jsme se vypravili do Českých Budějovic, kde se
prezentovaly různé školy. Přáním, snad
snahou, našeho učitelského sboru je, aby

ať už se naši žáci stanou elektrikáři, truhláři, či lékaři, byli vzdělanými a slušnými
lidmi, kteří se budou podílet na tvoření
a uchovávání hodnot ve společnosti.
Markéta Machová

Dovolím si na závěr použít dva citáty:
„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“
(jinými slovy: „Neptej se, co může udělat společnost pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro ni.“)
J. F. Kennedy
„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“
Karel Čapek

Vaříme, besedujeme
Do nového školního roku jsme
vstoupili s myšlenkou renovace cvičné
kuchyňky. Postupně jsme vyměnili sporáky, zmodernizovali kuchyňské roboty
a náčiní a zkrášlili prostředí, ve kterém se
žákům, nejen 6. ročníku, ale i zájemcům

o kroužek vaření, tvoří s radostí jídla,
která jsou jimi všeobecně oblíbená.
Snahou nás učitelů je propojit učivo
a život ve škole se životem obce. Probírané téma výchovy k občanství „Domov
je tam, kde žiji“, bylo dobrým důvodem

k návštěvě zdíkovského obecního úřadu.
Naopak přednáška pana Štourala a SHŠ
Fechtýři o ikoně české historie sv. Ludmile, byla pro žáky připomenutím kořenů
a historického dědictví našeho národa.
Pavlína Hujdová

smrti. Tomuto výročí byla věnována
přednáška pana Stanislava Štourala a vystoupení Fechtýřů 22. 10. Žáky zaujal
zejména krátký film a ukázka výzbroje
a výstroje středověkých válečníků.
27. 10. jsme si užili sportovní den
v přírodě, který se vyznačoval sychravým
počasím, ale náladu nám to nepokazilo.
Zabavili jsme se plněním úkolů a na závěr
jsme si opekli různé dobroty u táboráku na
hřišti.

V říjnu byla po covidem vynucené
pauze znovu obnovena činnost výtvarného
kroužku se zaměřením na keramiku. Žáci
se zabývají modelováním a nejoblíbenější
je točení na hrnčířském kruhu. Drobné
keramické výrobky, které vyrábíme na
kroužku i při výtvarné výchově, si můžete
prohlédnout a zakoupit u stánku naší školy
na adventním trhu.

Ze života páté třídy
Začátek tohoto školního roku byl
pro páťáky ve znamení očekávání a plný
předsevzetí. Do školy se těšili hlavně na
kamarády a na společné zážitky. To ještě
netušili, že je čeká zmapování toho, co si
při online výuce zapamatovali a toho, co
zapomněli. Celé září a říjen nám při pilné
práci utekly jako voda.
V září jsme se při výtvarné výchově
věnovali výročí svaté Ludmily. Ilustrovali
jsme příběhy z jejího života a mučednické

Školní družina
Máme za sebou první dva měsíce
letošního roku a děti ze školní družiny
jsou již plné dojmů a zážitků. Více jak
60 přihlášených dětí je rozděleno do tří
oddělení školní družiny. Společně navštěvujeme dopravní a sportovní hřiště, na
kterém si děti již prošly stezku bosou
nohou. Až nám počasí přestane přát,
budete nás již méně často potkávat na
hřištích, protože nastane čas pro naše
tvůrčí tvoření, které zdobí prostory naší
školy.

3. oddělení školní družiny se nese
v duchu Harryho Pottera. Děti přivítal ve
družině dopis ze Školy čar a kouzel ve
Zdíkově, věnovali jsme se výrobě kouzelného plánku školy, chlupatých pavoučků
a v nadcházejících týdnech si děti vyrobí
své kouzelné hůlky. S nimi si vykouzlíme
předvánoční atmosféru, kterou doplníme
pečením vánočního cukroví.
Andrea Labská
Divadelní kroužek »

Zdeňka Pešlová
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Kulturní kalendář
28.11.

13:00 Adventní trhy Zdíkov
Zdíkov před Jednotou
13:00 Prodejní výstava betlémů paní Pulcové
15:30 Začátek kulturního programu
17:00 Rozsvícení vánočního stromu

4.12.
5.12.
8.12.
12.12.
15.1.
21.1.
19.2.
26.2.

14:00 Divadlo Víti Marčíka
15:30 Mikulášská nadílka

kino Zdíkov

17:00 Saxofonové trio – koncert
17:00 Česko zpívá koledy

kostel sv. Petra a Pavla Zdíkovec

Česká píseň Prachatice – koncert
19:00 Myslivecká ples
Farní ples
Obecní ples
Masopust

kino Zdíkov

restaurace U Novotných
OÚ Zdíkov
restaurace U Novotných

Změna nebo zrušení programu možná, zejména z důvodu protikovidových opatření. Sledujte webové stránky www.zdikov.cz a obecní vývěsky.

Z knihovny
Z nabídky knih pro děti:
n Klimek, Hynek: Veverčák a bosonožka (pohádky) – V pohádkové říši se zhrozili, že se zapomíná na staré moudré pohádky.
Rozhodli se proto, že na svět vyšlou někoho, kdo původní hezké pohádky připomene. A tak se v Píseckých horách…
n Martišková, Petra: Strašidlo z 2. B. – Někdo dělá dětem ve třídě naschvály, přepisuje písemky i domácí úkoly, ničí
výkresy, schovává přezůvky a vůbec vymýšlí samé lotroviny. Podaří se Vítkovi odhalit, kdo za těmi neplechami stojí?
n Drijverová, Martina: Pověsti o zámcích
n Pávková, Bohdana: Povídačky naší Kačky (logopedické povídky)
n Krolupperová, Daniela: Tady straší naši (pro čtenářské začátečníky, genetická = hlásková metoda)
n České pohádky pro malé děti /Tschechische Märchen für kleine Kinder (nejznámější české pohádky v češtině a v němčině)
Knihy pro dospělé čtenáře:
n Jindra, Jaromír: Vzkříšené srdce Evropy: Karel IV. a koruna římských králů (historický román)
n Gablé, Rebecca: Úsměv štěstěny (rytířský epos z období stoleté války)
n Jacobs, Anne: Panský dům: Návrat (4. díl rodinné ságy)
n Cole, Daniel: Imitátor (krimiromán)
n Hrdlička, Pavel: Komu to prospívá (historická detektivka ze středověké Prahy)
n Lunáková, Magdaléna: Chtěla mi vzít život (román inspirovaný skutečností)
n Steun, Robert: Šumava: mezi dvěma národy (strhující životní příběh polesného ze Zlaté Studny, kniha vzpomínek)

Přeji vám všem nejen s knihou krásný čas adventní
a do nového roku štěstí, spokojenost, lásku a především pevné zdraví!
Přeji sílu a chuť se se životem poprat v každé době
a v každé nelehké situaci.
Magdalena Kubišová
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Zájezd seniorů do Třeboně
Ráda bych se s vámi podělila o hezký
zážitek, který nám seniorům připravil
Obecní úřad ve Zdíkově. Jedná se o zájezd
do lázeňského města Třeboň, který se
uskutečnil začátkem září. O účast byl velký
zájem, během dvou týdnů byl autobus
zcela obsazen.
Počasí nám opravdu přálo. V Třeboni
vysvitlo sluníčko a provázelo nás na každém
kroku. Po příjezdu do města jsme se vydali na prohlídku zámku. Poté následoval
rozchod a mnohé z nás zlákalo posezení
venku a ochutnání „tradičních kapřích
hranolků“ a vypití kávy s dortíkem. Většina
z nás nakoupila pro vnoučátka lázeňské
oplatky a drobné suvenýry pro přátele.
A čím jiným udělat radost manželovi, než
tradičním třeboňským pivem. Zakoupily
jsme dárková balení a podnikly doslova
„cestu kolem Světa“ obtěžkány lahvemi
s vybraným pěnivým mokem. Za všeobecného veselí jsme dorazily podél rybníka
Svět na prohlídku Schwarzenberské hrobky.
Příjemná průvodkyně nám podala informace a provedla nás hrobkou. Budova je
pozoruhodná osmiboká novogotická stavba,

která se nachází uprostřed anglického
parku. Má výbornou akustiku a konají se
tam i různé koncerty.
Pak jsme se pomalu přesunuli k autobusu, a jelikož většině z nás už vytrávilo,
tak jsme se těšili, co dobrého nám přichystají k obědu. Jedlo se v příjemné vesnické
hospůdce. Personál byl ochotný a usměvavý, myslím si, že jídlo všem chutnalo.
A pomalu nastal čas odjezdu k domovu.
Veselá nálada nás neopustila ani při
zpáteční cestě v autobuse. Všichni byli
spokojeni.
Chtěla bych zvláště poděkovat oběma
Ivankám, paní Caisové a Loziášové, které
zájezd zajišťovaly a po celou dobu se o nás
vzorně staraly. A samozřejmě Obecnímu
úřadu Zdíkov, že se snaží nám seniorům
zpříjemnit život. Zvláště v dnešní nelehké
době, kdy nás trápí různá omezení.
A nakonec: Byl to příjemný zážitek
pro nás seniory a doufáme, že se opět
za rok někam vypravíme. Že pro nás
na Obecním úřadě zase něco zajímavého
vymyslí.
Jitka Hackl

Tradiční volejbalový turnaj Fernet cup 2021

Vítězný tým
26. ročníku Fernet cupu

V sobotu 13. 11. se ve zdíkovské
sokolovně uskutečnil již 26. ročník tradičního podzimního volejbalového turnaje
– Fernet cup. Na turnaj se jako obvykle
hlásily smíšené dvojice, z nichž byly na
místě vylosovány šestičlenné týmy. Hrálo
se systémem každý s každým. Sešlo se,
na aktuální kovidovou situaci, krásných
5 týmů. Určitě nebudu mluvit jen za sebe,
když řeknu, že turnaj se velice povedl.
Stejně jako následné posezení!
Letošní klání vyhrálo družstvo ve složení Marcela Vašíčková, Jirka Vašíček st.,
Lucka Bláhovcová, Jan Bláhovec, Tereza
Perníková a Jan Špika, kterému se povedlo projít turnajem se ztrátou jediného setu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným a sponzorům, ať už minulým, tak současným, bez kterých by se
tento turnaj ani minulé turnaje neobešly.
Bohužel, časy se mění a volejbalová
rodina ve Zdíkově se postupně zmenšuje,
jak nás opouštějí starší spoluhráči a mladší
se stěhují jinam nebo mají zdravotní potíže.
Dříve byl pravidelný pánský a dámský

volejbal každý čtvrtek. Momentálně funguje pouze smíšený, a i tak jsme občas
rádi, že se sejdeme. A to i přesto, že nás
navštěvují lidé ze širokého okolí a někdo
dokonce dojíždí až ze Strakonic!
Tímto bych tedy rád oslovil každého
z vás, kdo má rád pohyb a rád by si s námi
zahrál, prosím nebojte se a přijďte! Ať už
je vám 15 nebo 60, určitě vás mezi námi
rádi uvidíme. Hrajeme každý čtvrtek od
19 hodin v sokolovně.
***
Na závěr by se slušela malá vzpomínka na našeho dlouholetého člena,
Standu Matějku, který nás během loňského roku opustil. Pravidelně chodil na
pánské a následně i na smíšené volejbaly
a byl jedním z mála lidí, kteří tmelili
volejbalovou partu nejen na hřišti, ale
i mimo něj.
Děkujeme, Stando, za všechno, co jsi
zdíkovskému volejbalu dal!
Za volejbal Zdíkov
Jan Špika
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Soutěž historických motocyklů
V sobotu 11. září proběhl další, již
6. ročník obnovené motocyklové Soutěže
Šumavou, tedy závodu historických soutěžních motocyklů. Startovní a cílové depo
bylo oproti minulým ročníkům změněno,
azylem pro pořadatele, jezdce i diváky se
stalo prostranství před Městským kulturním
střediskem ve Strakonicích. Sice jsme
byli oproti minulým ročníkům ochuzeni
o krásná panoramata Strakonického hradu
a okolí, nicméně prostory pro závodní depo,
pořadatele, doprovod jezdců byl daleko
komfortnější, i vzhledem ke krásné nově
otevřené motocyklově stylové restauraci
s názvem Čezeta. Nehledě k tomu, že výběr
tohoto místa má i historický podtext, jelikož
historické Soutěže Šumavou z šedesátých
let se v tehdy novém kulturním domě vyhlašovali a konali se zde závěrečné ceremoniály a „kulturní večírky“. Výběr místa
startu a cíle přinesl pořadatelům trochu
komplikace vzhledem ke zvýšenému průjezdu městem, ale i za pomoci Policie ČR
a Městské Policie se, až na malé výjimky,
odjezd z města a příjezd do něj, podařil na
jedničku.
K závodu se nakonec dostavilo celkem
98 jezdců, kteří prošli formální a technickou
přejímkou. Od 10.15 hod. následovala
poměrně obsáhlá rozprava s jezdci, když
bylo podrobně vysvětlováno bodování soutěže, orientace po trati dle šipek a dle mapy,
systémy zvláštních zkoušek, ale hlavně
bylo pořadateli apelováno na bezpečnost
nejenom v silničním provozu, ale i v úsecích mimo silnice. Ve startovním poli se
objevilo několik motocyklů, které ve Strakonicích ještě nejeli, zejména mtc. značky

KTM ze sedmdesátých let v soutěžním
provedení.
Úderem jedenácté hodiny se spustilo
startování jezdců, vždy dva závodníci
v jedné minutě. Až na čtyři jezdce všichni
splnili startovní zkoušku. 1. etapa měřící
60 km vedoucí přes Strašice, Soběšice,
Vacovsko atd. měla cíl v obci Zdíkov, kde
ihned po dojetí do cíle musel jezdec absolvovat tzv. zkoušku akcelerace a brzdění.
Ve Zdíkově jezdce zastihla velká průtrž
mračen, kdy skoro dvě hodiny tzv. „lilo jako
z konve“. Většina jezdců se s tím ale poprala statečně a s bravurou, bohužel někdo
v těchto podmínkách závod vzdal a nedokončil. Bohužel bylo i několik pádů a úrazů
z nich, dokonce nám na trať vyjížděla
i „záchranka“.
Druhá etapa čítající 58 km probíhala
oblastí okolo Čkyně a Volyně, a jezdci se za
extrémních podmínek vraceli opět směrem
přes Kbíl a Kraselov do Strakonic, v oblasti
za Předními Zborovicemi pak byla odstartována tzv. druhá zvl. zkouška, tentokrát
jízda do cíle na co nejpřesnější průměr
– 43 km/hod. Tato zkouška pak rozhodla
o konečném pořadí, i když jezdců tzv.
s nulou na časových kontrolách bylo tentokrát jako šafránu. V cíli bylo nakonec platně
klasifikováno 70 startujících.
A kdo si nakonec odvezl věcné ceny,
vavřínové věnce a hlavně nádherně provedené skleněné poháry? V kategorii jezdců
nad 60 let s názvem „O pohár starosty
obce Stožice“ zvítězil Miloš Velínský
z Prahy na motocyklu Jawa o obsahu
250 ccm z r. 1975, druhý skočil Vladislav
Ptáček z Bezdědovic u Blatné na stroji zn.

ČZ o obsahu 175 ccm z roku 1970, a třetí
místo obsadil Lubomír Jeřábek z Prahy na
ČZ 175 Sport z roku 1965.
V hlavní kategorii „O pohár starosty
Města Strakonice“ zvítězil Martin Jánský
ze Střídky u Čestic na motocyklu Jawa 579
„Švéd“ o obsahu 250 ccm z roku výroby
1963, o pouhé dva trestné body za ním
skončil Josef Hanzl ze Strakonic na motocyklu ČZ o obsahu 175 ccm z r. 1975.
Bronz bral Petr Hradecký z Čestic na motocyklu ČZ 250 ccm Trial z roku 1964.
Nejstarším účastníkem se stal p. František
Horák ročník narození 1942, který celou
soutěž i dokončil a byl klasifikován na
69. místě celkově a na 24. místě kateg. nad
60 let. Nejstarším motocyklem na trati pak
byla DKW NZ350/1 z roku 1944 kterou
řídil a dovedl úspěšně i do cíle p. Arnošt
Nezmeškal z Národního technického muzea
v Praze. Ceny předával osobně starosta
města Strakonice Mgr. Břetislav Hrdlička.
Velké poděkování patří všem pořadatelům jak v depu, tak na trati (mnoho z nich
je členem VCC Strakonice), dále pak
děkujeme Městu Strakonice, Městskému
kulturnímu středisku ve Strakonicích,
Technickým službám, Dopravní a Městské
policii ve Strakonicích, Obci Zdíkov a Obci
Stožice, Restauraci Čezeta a všem dalším
sponzorům a příznivcům této na organizaci
náročné akce.
Děkujeme, a až opadne únava a vyčerpání z organizace, tak se zase budeme těšit
na další ročník Soutěže Šumavou!
Štěpán Kučera,
ředitel závodu „Soutěž Šumavou“
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Fotbalový oddíl – vyhodnocení podzimní části sezóny
Vzhledem ke koronavirové situaci se
sezóna 2020/2021 nedohrála. Zdíkov
soutěž vedl, ale protože nebylo odehráno
dostatečný počet zápasů, klub musel
sezónu 2021/2022 začít opět v okresní
soutěži. Příprava na novou sezónu byla
více než povedená, o to větší zklamání je
současné 3. místo v tabulce Okresní soutěže. S bilancí 6 výher, 1 remízy a 3 porážek nemůže být tým spokojen a nezbývá
než doufat, že se soutěž dohraje a Zdíkov
tak bude mít možnost v jarní části soutěže
vše napravit. Výsledky, výkonnost a příčiny nevydařeného podzimu si klub uvnitř
týmu vyhodnotil. Nyní mají hráči volno
a 15. ledna jim začne zimní příprava,
v rámci které je mimo jiné naplánované
např. zimní soustředění. Realizační tým
v současné době domlouvá soupeře pro
závěr zimní přípravy, aby byl tým co
nejlépe připraven na náročné jaro.
Jinak je potřeba vyzdvihnout další fungování zdíkovského klubu. Posun ohledně
fotbalového zázemí byl na podzim obrovský. Mezi hráči a příznivci fotbalu se podařilo vybrat nemalé finanční prostředky
na sekací traktor a od nápadu k realizaci
pomohla také Obec, které patří poděkování za dofinancování projektu. Dalším
parádním počinem bylo pořízení nových
fotbalových střídaček. Na tento projekt
jsme obdrželi dotaci. I zde však zbytek
nákladů pokryla Obec a dále je potřeba
také poděkovat všem, kteří pomohli
s přípravnými pracemi. Byla to firma DS
SERVIS (David Sova a Tomáš Sova) a pánové Vojta Bláhovec a Petr Albrecht. Bez
jejich pomoci by bylo složité výměnu
střídaček realizovat. Dále proběhla další
část regenerace trávníku, díky které je
v současnosti ve Zdíkově perfektní hrací
plocha. Další projekty jako je pořízení

nových branek a zavlažování jsou ve fázi
příprav.
Za zmínku též stojí i další aktivity. Již
čtvrtým rokem se podařilo fotbalovému
oddílu uspořádat letní fotbalovou zábavu.
Na tuto parádní kulturní akci dorazilo více
než dvě stovky lidí. Díky jejich podpoře
a díky nadšeným organizátorům z řad
fotbalistů, ale i dalších příznivců, kteří vše
zvládli bez jakéhokoli honoráře, se podařilo vydělat finance, které opět pomůžou
fotbalovému oddílu v jeho dalším rozvoji.
Poděkování patří zejména firmě Autoprogres Vimperk, s. r. o. za zapůjčení návěsu
pro pódium.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Zdíkov si
moc váží všech, kteří jsou do fotbalového
dění jakkoli zapojeni. Bez pomoci těch několika nadšenců by to jen stěží fungovalo.
Spolupráce s Obcí Zdíkov je také skvělá
a díky tomu všemu se snad podaří postupem času vrátit zdíkovský fotbal do vyšších soutěží, protože minimálně zázemí,
které má v současnosti Zdíkov, by tomu
odpovídalo.
Fotbalová mládež má čtyři družstva.
U mladší a starší přípravky o výsledky

příliš nejde (proto není vedena ani tabulka). Tréninky, které probíhají dvakrát
týdně, mají kluky (i holky) zejména pobavit a učit je základním fotbalovým dovednostem.
Je škoda, že nedáme dohromady se
Stachami družstvo mladších žáků (roč.
2009, 2010). Tito kluci hrají za starší žáky
a je to pro ně první sezónu velmi obtížné.
Věříme, že konfrontace se staršími protihráči jim bude k dobru v budoucnu.
Fotbalově nezaostávají, ale fyzicky nestačí.
Oddíl dorostu hraje okresní přebor
Strakonicka. Tato kategorie je pro budoucí
vývoj fotbalu ve Zdíkově i na Stachách
klíčová. Potěšením je, že do okresního výběru Prachaticka a na turnaj Josefa Šurala
byli nominováni tři hráči z našeho oddílu
– Zdeněk Martan, Josef Randák a Matěj
Voldřich. Klukům blahopřejeme a věříme,
že je nominace zase fotbalově posune.
Přejeme všem poklidné prožití závěru
roku a na jaře se opět těšíme na podporu
našich fotbalových příznivců.
Za fotbalový oddíl
Karel Nový – trenér mužů

Volnočasová pohybová aktivita
Pravidelná pohybová aktivita je důležitou součástí životního stylu a má řadu
příznivých účinků na fyzické a duševní
zdraví člověka. Na jedné straně si uvědomujeme potřebu hýbat se a provádět
pohybové aktivity ve svém volném čase,
na druhé straně je však často velmi těžké
přesvědčit sebe sama vykonávat něco nad
rámec svých povinností. Potřeba tělesného
pohybu je jednou z hlavních biologických
potřeb. A pokud je ještě navíc pohybová

aktivita pojata ve smyslu „fair play“, má
nesporně i pozitivní vliv na osobnostní
vývoj, posiluje přátelství… (jak uvádí
Machová, Kubátová 2009, s. 183).
A proto pro vás i pro letošní školní rok
2021/2022 připravila TJ Sokol Zdíkov,
z.s. celou řadu cvičení pro všechny věkové
skupiny. Věříme, že si z nich pro sebe
a své děti určitě vyberete. Těší se na vás
všichni trenéři a cvičitelé.
Tímto bychom jim všem chtěli z celého

srdce poděkovat, že se rozhodli svůj volný
čas věnovat bez nároku na honorář nám
všem. Děkujeme i obci Zdíkov a sponzorům. Bez jejich pomoci by nebylo možné
spolkovou činnost v takovém rozsahu
uskutečňovat. Díky.
Za TJ Sokol Zdíkov, z.s.
členové výkonného výboru TJ
(Hana Zádková, Roman Šebánek,
Jaroslava Caisová,
Jana Randáková, Iva Loziášová)
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Rozvrh cvičebních hodin – školní rok 2021/2022
TJ Sokol Zdíkov, z. s.

STŘEDA

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

den

kategorie

od – do

cvičitel/trenér

poznámka

R+D 1-3 roky

9.30 – 11.00

Hana Tesařová

Sokolovna – od ledna 2022

R+D 3-6 let

15.30 –17.00

Alena Vítovcová

Sokolovna

Nohejbal

17.00 – 19.00

Jiří Pešek

Ženy zdravotní TV

18.00 – 19.30

Emílie Potužníková,
Jaroslava Caisová

Sokolovna

Aerobic, posilování

19.45 – 20.45

Hana Zádková

Sokolovna

Stolní tenis mládež

18.00 – 21.00

Václav Míčka

tělocvična ZŠ

Jóga

17.30 – 18.30

Lucie Žaloudková

tréninky hřiště u paneláků,
tělocvična ZŠ

gymnastický sál ZŠ
– nutno předem objednat

Roman Šebánek,

Fotbal starší přípravka

16.00 –17.30

Radim Šebánek,

trénink

Radek Střeleček

Fotbal mladší přípravka

16.30 – 18.00

Petr Holcknecht,
Josef Heřta

trénink

Fotbal muži

17.00 – 18.30

Karel Nový

trénink

Atletika

15.00 – 16.30

Marie Šípová,
Hana Zádková

hřiště, tělocvična

Cvičení na míčích

17.30 – 18.30

Zdeňka Míčková,
Lucie Bartůšková

Sokolovna

Petr Holcknecht,
Josef Heřta

domácí zápasy

sledovat web

Fotbal

facr.fotbal.cz

mladší přípravka

(většinou
od 17.00)

Michal Vondráček,

Fotbal žáci

17.00 – 18.30

Jiří Pešek,

trénink

ČTVRTEK

Arpád Gašpar

Stolní tenis muži

16.00 – 20.00

Karel Černý

tělocvična ZŠ

Volejbal ženy + muži

19.00 – 21.00

Bohumila Falářová

Sokolovna

Nohejbal

od 17.00

Jiří Pešek

v sezóně hřiště u paneláků
1x za 14 dní zápasy
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Rozvrh cvičebních hodin – školní rok 2021/2022
TJ Sokol Zdíkov, z. s.
den

kategorie

PÁTEK

Fotbal
starší přípravka
Fotbal
mladší přípravka

od – do

cvičitel/trenér

poznámka

Roman Šebánek,
16.00 –17.30

Radim Šebánek,

trénink

Radek Střeleček
16.30 – 18.00

Petr Holcknecht,
Josef Heřta

trénink

Michal Vondráček,

Fotbal žáci

16.30 – 18.00

Jiří Pešek,

trénink

Arpád Gašpar

Fotbal dorost

17.00 – 18.30

Vladislav Voldřich

trénink (Stachy)

Fotbal muži

19.00 – 20.30

Karel Nový

trénink

Vladislav Voldřich

domácí zápasy (Stachy)

Fotbal dorost

sledovat web
facr.fotbal.cz

SOBOTA

(většinou
od 10.00)

Fotbal žáci

Fotbal muži

sledovat web
facr.fotbal.cz

Michal Vondráček,

(většinou
od 10.00)

Arpád Gašpar

sledovat web
facr.fotbal.cz

NEDĚLE

Fotbal
starší přípravka

domácí zápasy

Karel Nový

domácí zápasy

10.00 – 12.00

Václav Míčka

tělocvična ZŠ

sledovat web
facr.fotbal.cz

Roman Šebánek,

(většinou
od 17.00)

Stolní tenis

Jiří Pešek,

(většinou
od 10.00)

Radim Šebánek,

domácí zápasy

Radek Střeleček

Přijďte si s námi zacvičit, vždyť:
„Být zdravý a fit není hloupý nápad nebo trend, ale životní styl.“
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TILIA TRIO
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